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Benodigd voor montage

Montagehandleiding

13mm

afb. 2: stalen kanteldeurafb. 1: stalen kanteldeur

afb. 3: toepassing bij een 
 sectionaal deur

Kijk voor meer informatie op: go.secu.nl/schuifpuibeveiligingbasic

SecuMax Garagedeurbeveiliging Basic

algemeen
• Functionaliteit: railblokkering, voorkomt het heffen van de 

 garagedeur

• Geschikt voor stalen kantel garagedeuren (o.a. Hörmann, 
 Novoferm) & Sectionaal deuren

• Goedgekeurd voor gebruik t.b.v. Politie Keurmerk Veilig Wonen 

• Bevestiging zeer eenvoudig, boren in deur niet nodig

De SecuMax Basic Garagedeurbeveiliging wordt horizontaal in de 
rails, aan de binnenzijde van de garagedeur, bevestigd. De deur 
dient voorbevestiging gesloten te zijn.  Als er in de garagedeur een 
z.g. loopdeur aanwezig is dient u deze separaat te beveiligen.

montagehandleiding
1. bepaal de montageplaats. Zorg er voor dat de beveiliging vlak 

achter de wieltjes wordt bevestigd, zodat de deur niet meer ge-
opend kan worden. (zie afbeelding 1 & 3)

2. teken de voor te boren gaten af

3. boor met een 13 mm metaalboor een gat aan beide zijden van 
de rails.

4. meet op deze plek de exacte afstand tussen de beide gaten

5. teken deze maat, minus 4 mm , af op de railblokkering

6. kort deze in op de gewenste maat met een metaal zaag

7. tik m.b.v. een hamer de meegeleverde aluminium insteekdop in 
de stalen buis

8. de railblokkering is nu gereed voor gebruik

gebruik
1. steek de zijde van de aluminium insteekdop in een van de ge-

boorde gaten

2. houd de slot zijde voor het andere gat en bedien nu m.b.v. de 
sleutel de grendel , draai deze volledig uit. (zie afbeelding 2 & 3)

3. de deur is nu volledig geblokkeerd en is niet meer open te breken




